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Onsdagsdamerne 2023 
 
Onsdagsdamerne, er en ”Klub i Klubben” for Hammel Golf klubs kvindelige medlemmer over 18 år 
med banetilladelse uanset handicap.   
 
Vi starter sæsonen onsdag den 5. april 2023 med en åbningsturnering over 11 huller med 

gunstart kl. 16:00. Efter spillet er der sæsonbriefing med spisning og præmieuddeling. 
 
Alle er velkomne, også dig der evt. overvejer at blive medlem af Onsdagsdamerne.  
Tilmelding til åbningsturneringen på Golfbox er senest fredag den 31. marts kl. 18:00, og eventuelle 
nye medlemmer/interesserede kan tilmelde sig på e-mail dame@hammelgolfklub.dk.  

 

Lidt praktisk om sæsonen 
I sæsonen spilles der hver onsdag fra april til anden onsdag i oktober, suppleret med arrangementer 
til fremmede baner og et fredag/lørdagsophold. I juli holdes der sommerferie, hvor der til dem, der 
ønsker at spille, er reserveret tider mellem kl. 9.30 til 10.30 og 16.00 til 17.00.   
 
De ordinære onsdagsmatcher afvikles således:  
 

 Formiddagshold: Tilmelding på Golfbox/Klubturnering senest onsdag kl. 07:00. Scorekort 
udskrives af kontoret. Ved afbud sendes SMS til Annette Drewniak 2289 8389.   
Holdene sættes af turneringsudvalget. Der er briefing kl. 09:15 og gunstart kl. 09:30.  
 

 Eftermiddagshold: Tilmelding på Golfbox/Klubturnering senest onsdag kl. 07:00. Startliste 
udsendes pr. e-mail senest kl. 12 samme dag. Ved afbud sendes SMS til Jette Søstrøm 4010 
1564. Scorekortene ligger klar kl. 15:30 med løbende start fra kl. 16:00. 
 

- Den sidste onsdag i hver måned afholdes der månedsafslutning med spisning (egenbetaling) og 
præmier, undtagen juli måned (sommerferie).  

- I april og september registreres og reguleres hullerne 1-9 og i maj, juni g august alle 18 huller.  
- Der spilles i 3 rækker: A, B og C. 

 
Præmier: 

 Der er præmie til førstepladsen i A-, B- og C-rækken. Der fratrækkes 3 point for hver gang, 

man har vundet resten af måneden. Der startes på en frisk den følgende måned. 

 Birdies: Alle birdies registreres på væggen i damernes omklædningsrum.  

 Præmier uddeles i forbindelse med månedsafslutningerne.  

Der er sæsonafslutning med efterfølgende generalforsamling: onsdag d. 11. oktober. 
 
Kontingent  

Kontingent for hele sæsonen er kr. 250.-, som bedes indbetalt senest 1. april til Onsdagsdamernes 

konto: 1935-5369127138 eller via MobilePay nr. 2722 2161 Bente Horup.    

*) Nye medlemmer betaler først ved endelig indmeldelse, senest 25. april 2023. 
 

Husk i begge tilfælde og ved alle henvendelser at påføre både medlemsnummer og navn.  

 
Husk at tilmelde dig Onsdagsdamernes Facebook gruppe  
Link til Facebook  https://www.facebook.com/groups/146967884277764  

 
Se det samlede sæsonprogram inkl. øvrige arrangementer nedenfor.  



 

 

 
 
 
 

 

 



 

 

Program og starttider 

19. marts Udflugt til Golfskoven (minigolf)  13.00  

05. april 
Åbningsturnering med efterfølgende tapas og 

vinsmagning. 
16:00 11 huller 

12. april Almindeligt spil  
09:30 

16:00 

9 huller 

9 huller 

19. april Almindeligt spil 
09:30 

16:00 

9 huller 

9 huller 

26. april Månedsafslutning 16:00 11 huller 

03. maj Almindeligt spil 
09:30 

16:00 

18 huller 

18 huller 

10. maj Udflugt til Markusminde Golf Klub 
09:30 

16:00 

18 huller 

18 huller 

17. maj Almindeligt spil 
09:30 

16:00 

18 huller 

18 huller 

24. maj Almindeligt spil 
09:30 

16:00 

18 huller 

18 huller 

31. maj 
Onsdagsdamernes 30 års jubilæum + 

månedsafslutning  
16:00 11 huller 

07. juni Almindeligt spil 
09:30 

16:00 

18 huller 

18 huller 

09.-10. juni 2 dages tur med golf og ophold på Viborg Parkhotel  09.30 18 huller 

14. juni Almindeligt spil 
09:30 

16:00 

18 huller 

18 huller 

21. juni Almindeligt spil 
09:30 

16:00 

18 huller 

18 huller 

28. juni Abu Abe Turnering – Match med inviterede partnere 16:00 18 huller 

05. juli 
I hele juli mdr. er der ikke arrangeret matcher, men der 

er reserveret tider for dem, der ønsker at spille  

09:30 

16:00 

18 huller 

18 huller 

12. juli Sommerferie med mulighed for spil  
09:30 

16:00 

18 huller 

18 huller 

19. juli Sommerferie med mulighed for spil  
09:30 

16:00 

18 huller 

18 huller 

26. juli Sommerferie med mulighed for spil  
09:30 

16:00 

18 huller 

18 huller 

02. august Almindeligt spil  
09:30 

16:00 

18 huller 

18 huller 

09. august Almindeligt spil  
09:30 

16:00 

18 huller 

18 huller 

16. august Almindeligt spil  
09:30 

16:00 

18 huller 

18 huller 

23. august 
Udflugt til Nord Djurs Golfklub, hvor denne klub 

afholder sit særlige sommerarrangement    
10:00 18 huller 

30. august Månedsafslutning  16:00 11 huller 

6. september Almindeligt spil 09:30 9 huller 



 

 

16:00 9 huller 

13. september Almindeligt spil 
09:30 

16:00 

9 huller 

9 huller 

20. september Almindeligt spil 
09:30 

16:00 

9 huller 

9 huller 

27. september Månedsafslutning 16:00 11 huller 

04. oktober Almindeligt spil 
09:30 

16:00 

9 huller 

9 huller 

11. oktober Sæsonafslutning og Generalforsamling  16:00 11 huller 

 

Spilleformer: 
Greensome 
Er en variation af Foursome, idet begge spillere i parret slår ud fra teestedet og vælger den bedste 
bold, som spilles videre af den spiller, hvis bold ikke er valgt. Herefter skiftes spillerne til at slå som i 
foursome.  
 
Norsk Stableford 

Der spilles efter normale Stableford-regler, dog skal hver spiller kaste bolden én gang pr. hul. 
Kommer spilleren i hul uden at have brugt sit kast, tildeles vedkommende 2 straffeslag.  
 
Mexican Scramble 
Som Texas Scramble med den forskel, at spilleren, hvis slag lige er blevet brugt, ikke får lov at slå det 
næste slag. 
 
Texas Scramble 
Holdturnering for 2, 3 eller 4 spillere. Der tilsigtes, at alle hold har samme hcp. samlet. (Kan også 
spilles uden hcp.) - Der anvendes kun 1 scorekort. Alle slår ud. 
Derefter vælger holdet den bold, de synes ligger bedst. 
De andre henter deres bold, den valgte bold slår først, derefter placeres de andre bolde på skift 
samme sted. 
Så vælger man igen den bold, man synes ligger bedst  
– de andre henter deres bold 
– den valgte bold slår først 
– derefter placeres de andre bolde på skift samme sted. 
Således bliver man ved, indtil man er i hul. Samtlige spilleres drives skal vælges mindst 4 gange 
(tremandshold dog 5 gange).  

 



 

 

 

Bestyrelsen 2023: 

 
Formand: 
 Jette Søstrøm  
 tlf. 4010 1564  
 e-mail: j.soestroem@gmail.com  
 
Kasserer: 
 Bente Horup 
 tlf. 2722 2161 
 e-mail: bente@horupmail.dk 
 
Sekretær: 
 Tina Rudebeck 
 tlf. 4058 3344 
 e-mail. tina@rudebeckholm.dk 
 
Turneringsleder: 
 Annette Drewniak 
 tlf. 2289 8389 
 e-mail: annettedrewniak@gmail.com 
 
Bestyrelsesmedlem/ansvarlig for Facebook:  
 Berit Thuesen 
 tlf 3092 7730 
 e-mail: thuesenberit@gmail.com 
 
Suppleant: 
 Karin Lovring 
 Tlf. 2992 8450 
 e-mail: lovring@webspeed.dk 
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Kvinder & Golf 

I gamle dage var kvinder ikke velkomne i golfklubberne, det er de i dag, og nu slår kvinderne i 
Hammel Golf Klub aktivt til. Vi har startet et golf-introforløb, kun for kvinder, ung som 
gammel. ”Kvinder og Golf’ – og det bliver sjovt og hyggeligt. 

Konceptet Kvinder og Golf under Dansk Golf Union er siden lanceringen i 2020 blevet en stor succes 
i en række danske klubber. Rigtig mange kvinder er kommet ind i klubberne via de kampagner, 
klubberne har afholdt. 

Derfor vil Onsdagsdamerne med opbakning fra Hammel Golf Klubs ledelse i 2023 søsætte sin 
version af kampagnen Kvinder og Golf. 

Vi, der spiller golf, ved allerede, at golf både er sundt, sjovt og socialt. Det er meget mere end golf. 

Men det er jo ikke nok, at vi ved det. Budskabet skal ud og golf skal prøves under optimale forhold, 
så det sociale bliver et bærende element fra starten. Man kunne også se det som: God golf pakket 
ind i alverdens lækkerier. 

 

 

 

Medlemmer af Onsdagsdamernes bestyrelse vil i løbet af denne vinter planlægge sin kampagne, så 
det er klar til lancering til foråret efter Golfens dag. Ud over gode ideer, ligger der et spændende 
organisatorisk arbejde foran. Der skal bl.a. være medhjælpere til den praktiske afvikling af 
kampagnen, og der skal rekrutteres potentielle nye medlemmer til deltagelse i forløbet. 

Hvis du er interesseret i at hjælpe med til at dette spændende initiativ kan blive en succes så kontakt 
dame@hammelgolfklub.dk eller info@hammelgolfklub.dk eller telefon 8696 1819 
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Hjælp til turneringslederen. 

 

Da vi jo alle skriver med vores respektive “kragetæer”, så kan det fra tid til anden godt være svært at 
tyde scorekortet. Så please skriv tydeligt, både scorer og hvem det enkelte scorekortet gælder for. 
Venligst tydeligt navn og medlemsnummer.  
 
 

 

 

 
 

 
Der kan ikke tastes kort helt uden navn og nummer eller på baggrund af et enkelt bogstav. 
Når I retter en fejlscore, så sæt en streg over det forkerte og skriv det rigtige ved siden af – det kan 
være svært at se om det f.eks. er et femtal rettet til et tretal eller sekstal. Hvis vi ikke kan læse kortet, 
forbeholder vi os ret til at vedkommende diskvalificeres! 
 
Hvis der er spørgsmål til turneringen, spillet eller resultat. Så skriv en mail til 
annettedrewniak@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

 

mailto:dame@hammelgolfklub.dk

